
integruoti geografijos, IT, istorijos, 
pasaulio pažinimo, biologijos ir 
įvairių kitų dalykų žinias,“ sako 
„Maps.lt“ produkto vadovas 
Arvydas Dotas. 

Apsilankę arcgis.com svetainės 
galerijoje, naudotojai jau ras 
įvairių Lietuvoje ir pasaulyje su-
kurtų žemėlapių pavyzdžių, šablo-
nų, duomenų. Netolimoje ateityje 
planuojame pristatyti specializuo-
tų, debesyje veikiančių žemėlapių 

Populiarioji „Maps.lt“ svetainė pasi-
tinka naujuosius metus paruošusi 
dovaną: nuo šiol svetainės lankytojai 
galės nemokamai kurti savo žemėla-
pius. Ši galimybė atsirado sujungus 
debesyje veikiančios „Esri“ programi-
nės įrangos arcgis.com resursus su 
„Maps.lt“ detaliais ir tiksliais žemėla-
piais.  
 
Jau daugiau nei dešimtmetį „Maps.lt“ 
svetainėje lankytojai ieško reikiamų 
adresų, maršrutų, įdomių vietų ir 
kitos naudingos informacijos.  Dabar 
žengiamas dar vienas naujas didelis 
žingsnis – geografinį „Maps.lt“ pagrin-
dą žmonės gali naudoti patys kurdami 
žemėlapius.  
 
Kiekvienas gali pasirinkti sau aktualią 
temą: ar tai asmeninio sklypo, ar 
kelionės su šeima, o gal - apylinkės 
įžymybių, gamtos ir istorinių pamink-
lų, vaikystės prisiminimų, studijų 
draugų ir t.t. Belieka pasitelkti fantazi-
ją. Kuriant žemėlapį, objektus galima 
žymėti tiek linijomis, tiek taškais, tiek 
plotu, įsikelti jau paruoštus duomenis, 
naudoti informaciją iš kitų žmonių 
sukurtų žemėlapių, kurti vienam ar 

Dovana Maps.lt bendruomenei – galimybė kurti savo žemėlapius 

ArcGIS edukacinės licencijos 

Kviečiame universitetus ir kolegi-
jas įsigyti vienerių metų ArcGIS 
edukacinę licenciją, o įstaigos, 
kurios jau turi šią licenciją—
prasitęsti prenumeratą.  

ArcGIS edukacinė licencija apima 
šias neriboto naudojimo licenci-
jas: vardiniam ir konkurentiniam 
naudojimui: ArcInfo, ArcEditor, 
ArcView, ArcGIS 3D Analyst, 
ArcGIS Network Analyst, ArcGIS 
Spatial Analyst, ArcGIS Tracking 
Analyst, ArcGIS Geostatistical 
Analyst, ArcScan for ArcGIS, 
ArcGIS Publisher, ArcGIS 
Schematics, Maplex for ArcGIS, 
ArcGIS Workflow Manager; 
serverio licencijos: ArcGIS Server 

Advanced Enterprise, ArcGIS 
Server Advanced Workgroup, 
ArcGIS Server Enterprise arba 
Workgroup, moduliai: 3D, Geo-
statistical, Geoportal, Network 
(be duomenų), Image, Workflow 
Manager, Schematics ir Spatial, 
ArcGIS Tracking Server (pagal 
pareikalavimą), ArcIMS; Esri De-
veloper Network (EDN) for Educa-
tion (tik pagal pareikalavimą); 
ArcGIS Mobile, ArcLogistics (be 
duomenų), Esri Production Map-
ping 

Papildomai pateiksime reikalingą 
kiekį studentinių licencijų 
(galiojančių 1 metus), kurias stu-

dentai galės įsidiegti savo asme-
ninėse darbo vietose. Taip pas 
bus pateikti prisijungimai išklau-
syti nuotolinius Esri kursus. 
Esant laisvų vietų kviečiame 
dalyvauti mūsų įmonės organi-
zuojamuose ArcGIS kursuose. 
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Maps.lt svetainėje – gali-
mybė kurti savo žemėla-
pius 

Maps.lt svetainėje nauja 
skiltis GIS švietimui. Kvie-
čiame apsilankyti! 

Esri svetainėje informacija 
apie Esri Mokymo sektorių 

  

Apsilankykite maps.lt ir susikurkite žemėlapį patys 

Žemėlapį galima išsaugoti tik sau, 
dalintis ir publikuoti norimai draugų 
grupei, daryti matomą visiems, 
įterpti į savo asmeninę svetainę ar 
naršyti išmaniajame telefone.  

„Pristatydami šią paslaugą, siekiame 
GIS technologijas padaryti kasdienio 
gyvenimo dalimi,  prieinamas kiek-
vienam, besinaudojančiam kompiu-
teriu ir internetu. Tuo pačiu norime 
paskatinti GIS technologijų naudoji-
mą mokyklose, lavinti visuomenės 
erdvinį aplinkos suvokimą,  

Daugiau informacijos 
apie Edukacinę licenciją 
(Site License) rasite čia 

 

Prenumeruokite ir skaity-
kite GIS Educator naujien-
laiškį! 

Primename, kad Site li-
cencijos naudotojai gali 
naudotis nemokamais 
Esri Virtual Campus kur-
sais 
http://training.esri.com/
gateway/index.cfm?fa=a

http://www.arcgis.com/home/
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt
http://www.esri.com/
http://www.arcgis.com/home/
maps.lt
http://maps.lt/lt/svietimas
http://www.esri.com/industries/university/index.html
maps.lt
maps.lt
http://www.esri.com/industries/university/academic_programs/sitelic-resources.html
http://www.esri.com/industries/education/community/newsletter.html
http://www.esri.com/industries/education/community/newsletter.html
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.educationOrgs%20
http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.educationOrgs%20


Esri Švietimo GIS konferencija San Diege, 
JAV 2012 m. liepos 21-24 dienomis   

 
 

Maps.lt svetainėje skiltis “GIS švietimui”  
 
 

Nuoroda į esri web‘ą apie educational 
sektorių: http://www.esri.com/
industries/university/index.html  

 
 

ArcGIS naujienų pristatymo seminarai, 
skirti jau dirbantiems su ArcGIS: 

 
 
2012 m. balandžio 17 d. Panevėžyje; 
2012 m. balandžio 18 d. Šiauliuose; 
2012 m. balandžio 19 d. Klaipėdoje; 
2012 m. balandžio 24 d. Alytuje; 
2012 m. balandžio 25 d. Kaune; 
2012 m. balandžio 27 d. Vilniuje. 
Registraciją į seminarus paskelbsime vė-
liau. Sekite informaciją mūsų svetainėje 
www.hnit-baltic.lt 

 
 

Esri konferencijos ir renginiai: vartoto-
jų konferencijų ir kitų renginių datos ir 
vietos 

Artėjantys renginiai ir naudingos nuorodos 

S. Konarskio g. 28A 
LT-03127 Vilnius 
www.hnit-baltic.lt 
www.maps.lt 

Tel. +370 5 2150575 

Faks. +370 5 2150576 

info@hnit-baltic.lt 

Pradėjusi veiklą 1993 m. UAB „Hnit-Baltic“ tapo GIS sprendimų lydere Balti-
jos šalyse. Įmonė yra įgaliotoji „Esri Inc.“ kompanijos atstovė, Cellular 
Expert™ telekomunikacinių tinklų belaidžio ryšio planavimo ir duomenų 
valdymo programinės įrangos kūrėja. Bendrovė diegia GIS sprendimus, 
pritaikytus įvairiems verslo ir valstybės sektoriams (aplinkosaugos, savival-
dos, inžinerijos, nekilnojamojo turto, transporto, prekybos ir kt.), ir įgyven-
dina visuomeninius GIS projektus ( „Maps.lt“, „Pranešk apie skriaudžiamą 
gamtą“ ir kt.). 

„Hnit-Baltic“ paslaugomis naudojasi daugiau kaip 400 užsienio ir Lietuvos 
organizacijų. 2010 metais konsoliduotos pajamos iš veiklos sudarė 14 mln. 
Lt. „HNIT-BALTIC“ Baltijos šalyse veikia per dukterines  įmones 
„Envirotech“ (Latvijoje) ir „AlphaGIS“ (Estijoje), pasaulyje – tiesiogiai per 
savo 45 atstovų tinklą. www.hnit-baltic.lt, www.cellular-expert.com, 
www.maps.lt   

http://www.esri.com/events/educ/index.html
http://maps.lt/lt/svietimas
http://www.esri.com/industries/university/index.html
http://www.esri.com/industries/university/index.html
http://www.hnit-baltic.lt
http://www.esri.com/events/
http://www.esri.com/events/
http://www.esri.com/events/
http://www.hnit-baltic.lt/
http://www.cellular-expert.com
http://www.maps.lt
http://hnit-baltic.lt/node/229

